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 چکیده

نظـر در   اسـت. اخـتالف    همـراه بـوده   هایی  ترکیب، همیشه در دستور زبان با چالش
ها نیاز به توضیح ندارد. هدف از ایـن مقالـه،     بندي ساختمان واژگان و جمله تقسیم

هاي مزبور است که   هاي مرکب و آشنا شدن با ساخت و اقسام جمله  شناخت جمله
از این رهگذر یکی از عناصر انسجام مثنوي بـه نـام روابـط معنـایی منطقـی هویـدا       

هاي دستور زبان هنگام مطالعۀ ساختمان جمله، در توضـیح و تبیـین    . کتابشود می
و » همپایـه «ها به  گونه جمله اند. تقسیم این جملۀ مرکب نظرهاي متفاوتی ارائه کرده

هـاي مرکـب را منحصـر بـه      اي، جملـه   ، باعث ایجاد ابهام شده است. عده»مرکب«
اند؛   هاي پیوسته را نپذیرفته  نستن جملهدا   دانند و مرکب  هاي مرکب وابسته می  جمله

هـاي    هایی دربارة جملۀ مرکب، دیـدگاه   این مقاله با بررسی پیشینۀ تعاریف و بحث
هـاي پیوسـته و وابسـته را در مثنـوي تبیـین       مزبور را نقد و ساخت دسـتوري جملـه  

پیشـین   هـاي   بنـدي   هـاي پیوسـته را بـه تقسـیم     اي از جملـه   نماید و نیز انواع تـازه  می
اي و مطالعۀ مـوردي    تحلیلی از نوع توسعه -افزاید. روش این پژوهش، توصیفی می

اي   ها بر اساس مطالعات کتابخانـه   است. جامعۀ هدف، شش دفتر مثنوي بوده و داده
هـاي مثنـوي را از هـر      شده است. نتیجه، اینکه وضعیت و جایگـاه جملـه   گردآوري
رساند. نگارنده تصویري   اسی و بالغت به پایان میشناساند و به نفع زبانشن  حیث می

هاي مثنوي فراهم نموده و گزارش معنـاداري از   دقیق و توصیفی درزمانی، از جمله
هـاي بـدیع و نـویی مثـل       شود نکتـه  نماید و سعی می  هاي زبانی آن ارائه می  ویژگی

اري از هاي مثنوي ارائـه کنـد. در ضـمن بسـی     ساخت نحوي و صرفی و اقسام جمله
 . اي منطقی دست یابد  قدر تکرار کند تا به نتیجه ها را آن  بخش

هاي مرکب پیوسته و وابسـته،   نقد، پیشینۀ جملۀ مرکب، ساخت و اقسام جملههاي کلیدي:  واژه
 .روابط معنایی و منطقی، عناصر انسجام
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Abstract 
Sentence combining has always been a challenging issue in 
grammar. There is disagreement over the classification of word 
and sentence structure. In grammar books, while studying 
sentence structure, different views have been expressed about 
combined sentences. Dividing combined sentences into 
"compound/coordinated" and “dependent/complex” sentences 
has created ambiguity. Some grammarians restrict combined 
sentences to dependent/complex sentences and exclude other 
sentences. This article reviews the definitions and discussions 
of combined sentences and criticizes these views and analyzes 
the grammatical structure of compound/coordinated and 
dependent/complex sentences in Rumi’s Masnavi. Meanwhile, 
it adds new types of compound/coordinated sentences to 
previous classifications. This case study has adopted 
descriptive-analytical research method involving the six 
volumes of Masnavi. Data were collected through library 
studies. In addition to identification and description of 
combined sentences, this study explored the semantic and 
logical relations in such sentences which is a significant step 
toward understanding cohesion in Masnavi. Thus, the research 
elaborates on the structure of sentences in Masnavi and 
contributes to linguistics. It offers a detailed picture of 
sentences in Masnavi and presents a significant report of their 
linguistic features. Attempt has been made to offer novel points 
about the subject and to repeat various parts until a logical 
conclusion is obtained. 

Keywords: criticism, history of compound sentences, dependent and 
continuous compound sentences, semantic and logical relations, cohesion. 
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 . مقدمه 1
 . درآمد و بیان مسأله1-1

بحـث در مـورد جملـه و      اي که کتـب دسـتور زبـان بـه آن پرداختـه،       از مباحث عمده
پردازنـد   هاي دستور، پس از تعریف جمله به انواع آن می  ساختمان جمله است. اغلب کتاب

ه نگـاه  کنند. در تعریـف جملـۀ سـاد     و جمله را از حیث ساخت، به ساده و مرکب تقسیم می
شـود.   هـاي متفـاوتی ارائـه مـی     همگی یکسان است اما در مطالعۀ جملۀ مرکب معموالً بحث

کننـد و از   تقسیم مـی » مرکب«هاي  و جمله» همپایه«هاي  ها را به جمله گونه جمله اي این عده
شـود. بعضـی از دستورنویسـان     هاي مرکب دیده مـی  اینجاست که ابهامی در ساختمان جمله

 دانند.  می» مرکب«را » اي مرکب وابستهه جمله«فقط 

قلمـداد کنـد؛   » وابسـته «و » پیوسـته «هاي مرکب را دو نـوع   این مقاله سعی دارد، جمله
شـمارد کـه در هـیچ کتـاب       هـا برمـی   هـایی از مثنـوي را بـراي ایـن جملـه      حال، نمونه درعین

لفظی در این نوع دستوري مطرح نگردیده است؛ یعنی عالوه بر اینکه به پیوندهاي معنوي و 
 کند. هاي نویی را براي آن ذکر می ها معتقد است، مصداق جمله

اي   هـاي مرکـب، مطالعـه     هدف اصلی از این پژوهش، عالوه بر شناخت و تببین جملـه 
هـاي    درخور در جهت شناساندن بافت زبانی مثنوي اسـت. بـا ایـن اوصـاف، بررسـی جملـه      

 هـاي مزبـور بررسـی شـود؛      معنایی و منطقی جملـه شود تا روابط  مرکب در این اثر سبب می
هاي مرکب دارد. از سویی، طبق تعریفـی کـه      زیرا این عناصر پیوندي، رابطۀ مستقیم با جمله

هاي مزبور از عناصر اصلی   هاي مرکب  به میان آمده، باید گفت جمله  در این مقاله از  جمله
هاي مرکب در مثنـوي  قطعـاً      اختار جملهساخت متن است. بنابراین، شناخت و تبیین دقیق س

شناخت یکی از عناصر انسجام یعنی روابط معنایی منطقی را  به دنبال خواهـد داشـت؛ زیـرا    
 گیرند.    هاي مرکب بدون عناصر پیوندي شکل نمی  جمله

هـایی هسـتند؟     هاي مرکب چه نوع جملـه   حال، این مقاله برآن است تا بداند که: جمله
ها در مثنوي چه الگوهایی دارند؟ بین اجزاي متشکلۀ جملـۀ مرکـب چـه مناسـبات       این جمله

ها بـا توجـه بـه تـاریخی بـودن        واره  نحوي یا معنایی وجود دارد؟ و عناصر ارتباطی بین جمله
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ها در انسجام مثنوي تا کجاست؟ همۀ این موارد عمـالً و در طـول    مثنوي کدام و جایگاه آن
طـور غیرمسـتقیم بـه یکـی از عناصـر       توان به  ا مطالعۀ دقیق مقاله میشود و ب پژوهش تبیین می

 یافت. اصلی انسجام دست 

 . پیشینۀ پژوهش  1-2
اگـر یکـی از   «هاي مربوط به آموزش دستور زبان فارسـی آمـده اسـت کـه:      در کتاب

شـود؛ چـون ایـن      بین دو جمله بیاید، جملـۀ مرکـب سـاخته نمـی    » اما، ولی، و، یا«پیوندهاي 
جملۀ مرکـب داراي یـک   ). «160: 1393شناس و همکاران،  (حق» ساز هستند همپایهندها پیو

). 112: 1379(وحیـدیان کامیـار و عمرانـی،    » جملۀ هسته و یک یا چند جملۀ وابسـته اسـت  
تـوان آن را بـه یـک     هسته است و مـی  وارة  وارة وابسته در اصل جزئی از جمله  معتقدند جمله

اگر باران به کوهستان نبـارد/ بـه سـالی دجلـه     «گوییم:  رض، وقتی میگروه تأویل نمود. به ف
صـورت   ، درواقـع یکـی از اجـزاي جملـه (قیـد: بـا نباریـدن بـاران)، بـه         »رودي  گردد خشک

 توان آن را به گروه اسمی تبدیل نمود. واره آمده است و می  جمله
هـاي سـادة مسـتقلِ     ها را به جملۀ مرکب و جملـه  ناتل خانلري که فرایند ترکیب جمله

یـک   )، معتقد است کـه هـیچ  244: 1370نماید  (ناتل خانلري، تقسیم میمعطوف به یکدیگر 
هـا معنـوي و    و پیوسـتگی آن  شـود  از دو جملۀ سادة متوالی، جزئی از دیگـري شـمرده نمـی   

شـود: درویشـی بـه     لفظی است؛ پیوند معنوي با ترتیب زمـانی و ترتیـب منطقـی حاصـل مـی     
بود پادشاهی بر او بگذشت (زمانی). در پیوند لفظـی، حـروف پیونـد نقـش      اي نشسته گوشه

دارند که از این حیث، روابط مطابقت، توالی، بیان نتیجه، تنـاوب، اثبـات و نفـی و... برقـرار     
داند کـه بـیش از یـک فعـل داشـته       اي می ). اما او جملۀ مرکب را جمله247شود (همان:  می

باشد و با تبدیل فراکرد پیرو به گروه اسمی، جملـۀ مرکـب،    باشد و شامل دو یا چند فراکرد
 ).  253شود (همان:  ساده می

نمایـد.   هـاي مرکـب تقسـیم مـی     هاي همپایه و جملـه  ها را به جمله صادقی جمله   اشرف علی
ها اساساً مستقل است و دیگـري وابسـته بـه     داند که یکی از آن هایی می هاي مرکب را جمله جمله

). غالمرضا ارژنگ  نیز دربارة جملـۀ مرکـب   78-82: 1361ست. (صادقی و ارژنگ، جملۀ اول ا
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داننـد کـه    اي مـی  ). بعضی جملۀ مرکب را جملـه 194: 1387چنین نگرشی دارد (ر.ك: ارژنگ، 
شـده باشـد (انـوري و احمـدي      بیش از یک  فعل داشته باشد و از دو قسمت پایـه و پیـرو تشـکیل   

اي کـه   که غرض اصـلی را در بـردارد، جملـۀ پایـه و جملـۀ سـاده       اي ).  جمله310: 1370گیوي، 
). در آثـار صـادق امـین مـدنی، جملـۀ مرکـب       28: 1388وابستۀ آن است، پیرو نام دارد (انـوري،  

شود؛ بـه ایـن علـت     همپایه هم مرکب محسوب می» کالمِ«شده و معتقد است که  خوانده » کالم«
 ).   404 :1394کند (امین مدنی،  می که کالم همپایه دو یا چند خبر را ابالغ

هــاي مرکـب را بــه دو نـوع همپایــه و ناهمپایـه تقســیم     الــدینی، جملـه    ةمشـکو مهـدي  
الـدینی دارد و   ةمشـکو ). ژیلبر الزار هـم نگرشـی مثـل    82: 1386الدینی،  ةمشکونماید ( می

زار، کنـد (ال   هـاي پیـرو تقسـیم مـی     هـاي همپایـه و تـک جملـه     جملۀ مرکب را به تک جمله
1389 :284-247  .( 

پایه و چندپایـه تقسـیم نمـود؛ چندپایـه از      توان به تک ها را می اند جمله بعضی نیز گفته
هـاي مرکـب    هـا را بـه جملـه    پایـه تأویـل یافتـه اسـت. ایـن نـوع جملـه        دو یا چند جملۀ تک

 ). 171-173: 1363کنند (وثوقی،   پیچیده) تقسیم میهاي ترکیبی ( (پیوندي) و جمله
هاي فارسی را از منظـر مرکـب بـودن یـا سـاده بـودن        باطنی و خیامپور ساختمان جمله

جملـه بـه آن   «گویـد:   کنند. محمدرضا باطنی در تعریـف و سـاختمان جملـه مـی     مطالعه نمی
هـا را بـه دو    شده باشد و جمله بند یا بیشتر ساخته  شود که از یک  واحد زبان فارسی گفته می

). خیامپور نیز جملـه را  60-74: 1372(باطنی، » نماید تقسیم می» اي وشهخ«و » اي هسته«دسته 
هاي دیگر بر هفت قسم و عمالً بـه آزاد و غیـرآزاد تقسـیم نمـوده      از حیث ارتباطش با جمله

 ).139-149: 1372است (خیامپور، 
هــاي مرکــب پیوســته را از حیــث معنــایی و نحــوي و بــر اســاس  جملــه شــفائیاحمــد 

اي  ). عـده 272: 1363، شفائیاند ( بندي کرده خالفی و... طبقهبه زمانی، سببیت، ها  واره جمله
اند که دو نوع آن را در زمـرة وابسـته،     هاي مرکب سه نوع را ذکر نموده نیز از مجموع جمله

 ).79: 1371اند (شریعت،   هاي همپایه را در زمرة پیوسته قرار داده  و جمله
کنـد و    ب را به وابسته و همسانی (پیوسته) تقسیم مـی هاي مرک خسرو فرشیدورد، جمله
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دانـد (فرشـیدورد،     تأکیـدي مـی  ها را اعم از پیوستگی، همپایگی، بدلی، تفسـیري و    همسانی
هاي مرکب پیوسـته در ایـن     ) که با اندکی تغییر و گسترش، محور و مبناي جمله530: 1388

هاي مرکـب را بـه مرکـب     شیدورد جملهمقاله قرار گرفته است. چنانکه اشاره شد، خسرو فر
 ).269-364: 1375کنند (همان،  همسانی (پیوسته) و مرکب ناهمسان (وابسته) تقسیم می

الگـوي شـناور در   «اي در مجلـۀ فنـون ادبـی بـا عنـوان        محمود مهرآوران با درج مقاله
کـه همسـو    انـد  ، تصویري ارائـه داده »هاي مرکب با توجه به کاربرد زمان افعال  ساخت جمله

)، وحیدیان کامیار و دیگـران اسـت. در تعریـف    127: 2، ج1374با نظر پرویز ناتل خانلري (
اند مرکب نیستند؛ زیرا هرکدام از   هایی که به هم عطف شده  جملۀ مرکب معتقد است جمله

ها مستقل هستند؛ همچنین معتقدند ترکیب با همپایگی متفاوت است؛ ترکیب امتـزاج دو   آن
یکی از اجزاي آن را حذف نمـود و چـون ایـن پیـام بـا دو        توان قسمت است که نمییا چند 

انـد کـه بـر      شود. در توضـیح شـناور بـودن آورده    شده، جمله مرکب محسوب می فعل منتقل
هـاي مرکـب هـم      توانند در کنار هـم قـرار گیرنـد، جملـه      شماري که می  هاي بی  زماناساس 

 ). 93: 1394نامحدود هستند (مهرآوران، 
هاي پیوسـته را از    اي از دستور نویسان جمله  با بیان این پیشینه، مشخص گردید که عده

هاي دسـتور زبـان     اي باوري دیگر دارند و این یکی دیگر از چالش نوع مرکب دانسته و عده
 فارسی است.  

 . مبانی نظري 1-3
گونـه   شوند، جاي هیچ  ها از حیث ساختمان به ساده و مرکب تقسیم می  در اینکه جمله

شکی نیست. اعتقاد و فرض نگارنده بر این است که جملۀ ساده همان جملـۀ مسـتقلی اسـت    
شـود و ممکـن اسـت ایـن      واره تشـکیل مـی   که یک فعل دارد و جملۀ مرکب از چند جملـه 

وارة   هـاي مرکـب وابسـته، جملـه     ها به هم وابسته و یا اینکه پیوسته باشند. در جملـه  واره  جمله
واره ظـاهر شـده اسـت. در      اسـت کـه در صـورت جملـه       وابسته یکی از اجزاي اصلی جملـه 

هاي مرکـبِ وابسـتگی،    ها هرکدام مستقل هستند و مانند جمله واره  هاي همسانی، جمله جمله
نمایند ولی عوامل آوایـی، لفظـی، معنـایی و حتـی بالغـی متعـددي        نقش گروه را بازي نمی
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شود و همین عوامل است کـه در زنجیـرة مـتن سـبب      ها به هم می ارهو  سبب ارتباط این جمله
هـا را بـه وابسـتگی و همسـانی      هاسـت. بـه ایـن دلیـل اسـت کـه آن       واره  همبستگی این جمله
سـازند کـه سـبب     اي را مـی  هاي پیچیـده  ها جمله نمایند. مجموع همۀ این (پیوسته) تقسیم می

 شود. تشکیل متن می
ــه ــۀ مح نکت ــه اي کــه در مقال ــر آن ب ــب   مــود مهــرآوران ب ــد شــده، ترکی درســتی تأکی

ها بدون هم  واره شود و جمله ها باهم است؛ زیرا پیام اصلی جمله با دو فعل بیان می واره جمله
هـاي مرکـب وابسـته، ایـن سـخنی        ها و جمله  ناقص هستند (همان). در بحث کلمات و گروه

اعتنـا نیسـت؟    هاي همسـانی قابـل    از جملهمنطقی و دقیق است؛ اما آیا همین نکته در بسیاري 
هاي مرکب پیوسـته، مسـتقل هسـتند      ها در جمله  واره  این پذیرفتنی است که هرکدام از جمله

هـاي    ها فقط از حیث نحو و اجزاي جمله است؛ چنانکه در جملـه   ولی استقالل این نوع جمله
ولـی از حیـث انتظـار شـنونده،      تواند چنین استقاللی داشـته باشـد    مرکب وابسته هم هسته می

ها و... جمله ناقص است. بسیاري از عناصـر و روابـط     واره  تکمیل پیام، آهنگ و آواي جمله
ها چندان هم مستقل نیستند. البته در بسیاري   واره  کند که این جمله  معنایی و منطقی حکم می

گیـرد کـه     ایی صـورت مـی  بسـا حـذف و تفسـیره    ظاهر مستقل چه  هاي به  واره  از همین جمله
آیـد، بـا     هاي پیشین میسر نیست. به نظـر مـی   واره ها جز از طریق جمله ساخت آن تعیین ژرف

هـا ایـن نکتـه      شده از مثنوي و توجه به روابط معنایی منطقـی جملـه   هاي مطرح  تأمل در نمونه
 تأیید است. قابل 

هـاي    ر اغلـب کتـاب  در این قسمت، جهت تبیین موضوع، اندکی درنگ الزم است؛ د
هـاي پیوسـته و وابسـته تعـاریفی سـطحی و تکـراري ارائـه          مربوط به دسـتور زبـان، از جملـه   

هاي پیوسته مستقل هسـتند ولـی در     ها (فراکردها) در جمله واره شود؛ از جمله اینکه جمله می
 جمالت وابسته مستقل نیستند؛ به این دو جمله دقت کنید:  

 رد شد. زمستان آمد و هوا سالف. 

 چون زمستان آمد هوا سرد شد.  ب.
هاي پیوسـته اسـت کـه ابتـدا عالقـۀ معنـاییِ         مثال نخست (جملۀ الف)، مربوط به جمله
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واره  عنوان عالقۀ دستوري، عامـل ارتبـاط آن دو جملـه    به» و«سببیت و بعد از آن حرف ربط 
بـه پیوسـتگی    تـوان   ها هم به شکلی است که بدون حرف ربط هـم مـی   است و آهنگ جمله

عنوان عالقۀ دسـتوري و حتـی آهنـگ     به» چون«، حرف ربط »ب«ها پی برد. اما در جملۀ  آن
حـال، ناتمـام     گـردد. در عـین    جمله بر عالقۀ معنایی مقدم است و همین باعث وابستگی مـی 

ها نیـز   واره افزاید. نکتۀ دیگر اینکه ترتیب و توالی جمله بودن آهنگ، بر شدت وابستگی می
شـناس وحـدت     اکثریت دانشـمندان زبـان  «ها  میزان وابستگی تأثیر دارد. جداي از همۀ این بر

هـا برخاسـته از    نظر دارند که پیوستگی پیش از وابستگی بـه وجـود آمـده اسـت و وابسـتگی     
جمالت پیوسته است. شکی نیست کـه ابزارهـاي دسـتوري مثـل حـروف ربـط یـا ترتیـب و         

یرا فاقد معناي لغوي هستند و تنها در اثـر عمـل تجریـد    توالی محصول تجرید کامل است؛ ز
معناي خاصی ندارد و در هر یـک از جمـالت   » که«حرف مفید معناي دستوري هستند؛ مثالً 

). ایــن مســأله در 252: 1363، شــفائی» (کنــد وابســته معنــاي دســتوري خاصــی را افــاده مــی
و درك اسـت و در جـاي    أییـد ت و نگارنده قابل  شفائیبندي خسرو فرشیدورد، احمد  تقسیم

شده است. الزم به توضیح است که مناسبات معنـایی در جمـالت پیوسـته،     خود توضیح داده
هـاي   بسیار کمتر از مناسبات معنایی در جمالت وابسته است؛ شاید بتوان بـا اسـتقرا و تحلیـل   

سببیت، تـوالی و  بیشتر بر تعداد هرکدام  افزود. اگر ما در جمالت پیوسته با مناسبات معناییِ 
در جمالت وابسته با مناسبات مقدار، چگونگی، مقایسه، تعیین، مقصد و نتیجـه و... برخـورد   

کنیم، اندك بودن مناسبات در جمالت پیوسته حاکی از سادگی و ابتدایی بودن این نوع  می
 هاست.   جمله

در  باید گفت هر واحد زبانی سه مشخصۀ صوتی (آهنگ)، معنـایی و دسـتوري دارد.  
هـاي مرکـب، همـین سـه عالقـه هسـتند کـه مبنـاي وابسـتگی و پیوسـتگی را تشـکیل             جملـه 

هاي جمله مرکب از حیث آهنـگ یـک گـروه      واره  شناسان معتقدند که جمله  دهند. زبان  می
وارة وابسته شدت بیشتري دارد، ولـی در   واحد هستند و در جمالت وابسته، آهنگ در جمله

صـورت پیوسـته و    مزبور را ندارد؛ مثالً اگـر جملـۀ ذیـل را بـه    جمالت پیوسته آهنگ شدت 
(پیوسـته)؛ حـال   » شـوید  تالش کنید پیروز مـی «وابسته ادا کنیم، متوجه موضوع خواهیم شد: 
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را در تقدیر بگیرید، آهنگ تغییر خواهد کرد و آهنگ وابسـتگی خـود را   » اگر«اگر حرف 
شـخص اسـت کـه دو جـزء جمـالت مرکـب       نشان خواهد داد. درباره عالقۀ معنایی کامالً م

هاي دسـتوري تنـوع بیشـتري     کنند. اما دربارة عالقه یا عالقه چگونه وحدت معنایی ایجاد می
هـاي حـروف ربـط، اعضـاي غیرمسـتقل،       این عالیق را در صورت شفائیوجود دارد. احمد 

کی الزم شـمرد کـه انـد    هـا برمـی   واره عایدها، ترتیب توالی و موافقت اشکال دستوري جمله
 است مواردي از این عناصر توضیح داده شوند.

، باید گفت که اجزاي مسـتقلی از نـوع اسـم و صـفت و عـدد و      »حروف ربط«دربارة 
انـد و نمایشـگر معـانی دسـتوري      داده تدریج معانی لغوي خود را از دست   اند که به  فعل بوده

کـار   وارة پایـه (هسـته) بـه     ، کلماتی هسـتند کـه در داخـل جملـه    »اعضاي غیرمستقل«هستند. 
واره وابسـته (پیـرو) بـراي تشـریح       روند و فاقد استقالل معنایی و دستوري هستند و جملـه   می
رود و در فارسی کنونی عبارتند از: این، آن، همان، همـین، کـس، چیـز، هـر       کار می ها به آن

شـده اسـت؛ مـثالً در     هـا نشـان داده    هـاي تـاریخی آن    و... که البته در مثنوي موالنـا صـورت  
عنصـر  » کسـی «در ایـن جملـه،   ». باکسی حـرف بزنیـد کـه مقصـود شـما را بفهمـد      «عبارت: 

همـین  «شـده اسـت.    توضـیح داده  » بفهمـد مقصـودتان را  « وارة  غیرمستقل است که با جملـه 
). 263(همـان:  » انـد   هایی، منشأ حـروف ربـط مرکـب شـده      مستقل، با دگرگونی  اعضاي غیر

کتـابی را کـه خواسـته بودیـد     «شـود:   نیز با ذکر یک مثال، توضـیح داده مـی  » هاعاید«عنصر 
بنـابراین اگـر اعضـاي    ». کردید در کتابخانه وجود دارد / کتابی که از آن صحبت می آوردم
جز اول جملۀ مرکب در جزء دوم نیز به کار رود، در جزء دوم دو حالـت وجـود دارد    نامی 

در جـزء دوم   نقش یکسان است که در این حالـت جـزء نـامی    یا اینکه در هر دو جزء داراي 
هـاي ایـن، آن،    شود. اما اگر داراي نقـش یکسـان نباشـند در جـزء دوم بـه شـکل       حذف می

گوینـد. در دو جملـۀ زیـر      آید که به آن عاید مـی  همین، همان، خود، خویش، همه، و...  می
 شود:   این نشانه روشن می

 آوردم.  کتابی را که خواسته بودید
 کردید در کتابخانه وجود دارد.  صحبت می از آنکتابی که 
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نقـش مفعـولی دارد و چـون کتـاب در جملـۀ      » کتـاب «اگر دقت شـود در جملـه اول   
نیز داراي نقش مفعولی است از تکـرار آن پرهیـز شـده اسـت امـا در جملـۀ       » خواسته بودید«

 ظـاهر » آن«صـورت   م است؛ پس بـه دوم، کتاب در جملۀ پایه نهاد است و در جملۀ پیرو متم
 گویند.  می »عاید«شده است. به این کاربرد 

هـاي مرکـب وابسـتگی، مطالعـات      چنانکه در مقدمه آمد، در شناخت و بررسی جملـه 
زیادي صورت گرفته است و آن را بر اساس عالیق صوتی، دستوري و معنایی، ذیل عناوین 

هـا نیسـت بلکـه     قاله، بیان تاریخچـۀ ایـن جملـه   اند. هدف این م بندي کرده توجهی طبقه  قابل
هـاي پیوسـته    ها، بررسی سایر جمله  هدف، عالوه بر صحه گذاشتن بر مرکب بودن این جمله

ها و نشان دادن روابط معنایی و منطقی در بین این  و همسان در مثنوي و توصیف و تبیین آن
 هاست تا عمالً انسجام زبانی مثنوي نمودار شود.    جمله

هاي مرکـب در مثنـوي از حیـث     ر مطالعۀ ابیات شش دفتر مثنوي، عیان شد که جملهد
توجهی است. در این میـان،   هاي قابل عالیق صرفی و نحوي، صوتی و معنایی داراي ویژگی

هاي  بندي کدام از طبقه توان برشمرد که در چارچوب هیچ اي را می پیوسته هاي مرکب  جمله
 هاست.   مثل مرکب پیوستۀ تمثیلی، تقابلی و غیره از این نمونه هایی گنجد؛ جمله موجود نمی

هاي مرکب وابستگی، آنچه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد  در مطالعه و بررسی جمله     
حروف ربط «ها، بررسی  واره  جمله» ترتیب توالیِ«عالیق صرفی و نحوي (دستوري)، مثل 

هاي  موافقت اشکال دستوري گزاره«و بعضاً » لمستق  عناصر و اعضاي غیر«، »ساز وابسته
هاي  منطقی که در هر کدام از جمله -است. حروف ربط و عناصر معنایی» ها  واره   جمله

شود، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. تبیین الگوها و  مرکب به کار گرفته می
گامی دیگر است تا عالوه  هاي مزبور  منطقی (حروف و کلمات ربط) جمله  -روابط معنایی

 هاي مرکب، انسجام در زبان مثنوي را نشان دهد.   بر شناساندن کامل ساخت جمله
مطـرح شـد و در   » رقیـه حسـن  «و » هالیدي«انسجام یک نظریۀ ادبی است که از جانب 

 هـاي روسـاختی مـتن، یعنـی کـالم را در       انسجام عاملی است که مؤلّفه«اند:   تعریف آن گفته
: 1386(البـرزي،  » دهـد  بینیم با یکدیگر پیونـد مـی    شنویم یا می  ما آن را میگونه که   نواقع آ
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   نامیـده » انسـجام مـتن  «ها نقش دارند، عناصـر    عواملی که در ایجاد ارتباط میان جمله). «152
شوند؛ منظور از این عناصر، مجموعه پیوندها و روابطی اسـت کـه میـان اجـزاي سـازندة        می

هـایی گسـیخته متمـایز و آن را بـه      دارد؛ این پیونـدها و روابـط، مـتن را از جملـه    متن وجود 
شناسـان   ). زبـان 110: 1374پـور سـاعدي،     (لطفـی » کنـد   کلّیتی یکپارچه و منسجم تبدیل می

مزبور، عناصر و ابزارهایی را که آفرینندة انسجام هستند، به سـه دسـتۀ دسـتوري، واژگـانی،     
منظـور از انسـجام دسـتوري ایـن اسـت کـه سـاخت        «کننـد؛    یم مـی معنایی و یا پیوندي تقسـ 

جـاي   جمالت و عناصر دستوري باعث انسجام متون گردد. مانند جایگزین کردن ضـمیر بـه  
). ایـن نـوع انسـجام سـه بخـش      59: 1388(بامشـکی،  » اسمی که قبالً در متن ذکرشده است

اي اسـت کـه     تنـی بـر رابطـه   انسـجام لغـوي، مب  «گیـرد.   ارجاع، جانشینی، حـذف را در برمـی  
توانـد    واسطۀ این روابط می واحدهاي زبان به لحاظ محتوایی خود با یکدیگر دارند و متن به

). این نوع انسجام خـود بـه دو دسـتۀ    68: 1376(مهاجر و نبوي، » تداوم و انسجام داشته باشد
آیـی    وضـیح بـاهم  شـود؛ در ت  تقسـیم  مـی  » آیـی   همایش یـا بـاهم  «و » تکرار یا بازآیی«اصلی 

آیی، رویکردي معناشناختی است که در اواخر قرن بیستم، در تقابـل    باهم«اند:   واژگانی گفته
نشـینی واژگـان تأکیـد داشـته      هـاي هـم    جانشینی، بر جنبه با مطالعۀ روابط واژگانی در محور

ر ایـن  نخسـتین بـا  «آیـی، بـه حـوزة معنـایی وابسـته اسـت.         ). باهم73: 1378(افراشی، » است
 ). 200: 1381(پناهی، » اصطالح در نظریۀ معنایی جی. آر. فرث مطرح شد

اما سومین عنصر از عناصر انسجام، انسجام پیوندي است که در توضیح آن آمـده اسـت:   
در میان همـۀ جمـالت مـتن، نـوعی رابطـۀ معنـایی و منطقـی وجـود دارد؛ مـثالً یـک جملـه،            «

دي دلیل یا نتیجه و یا شـرطی بـراي آن ارائـه و یـا مطلبـی      سازد، جملۀ بعاي را مطرح می مسئله
کنـد. اگـر چنـین    بسا مثالی و یا نکتۀ مقابلی براي آن مطلب عرضه می کند و چهبرآن اضافه می

شباهت به هـذیان یـا گفتـار بیمـاران     باشد، متن بیارتباطی بین جمالت یک متن وجود نداشته 
ث، مطالعۀ روابـط معنـایی در چهـارچوب معناشناسـی کلّـی      روانی نخواهد بود. البته در این بح

خصـوص روابـط معنـایی اسـت کـه در ایجـاد        هـاي بـه   موردنظر نیست بلکه هدف مطالعۀ جنبه
گیرنـد ولـی توسـط سـایر     تـوالی هـم قـرار مـی     انسجام متن و مرتبط ساختن عناصر زبانی که به
آنچـه ایـن    ).114: 1371پور سـاعدي،  (لطفی» وسایل ساختار به هم مربوط نیستند، نقش دارند
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مقاله از میان عناصر انسجام مورد بررسی قرار داده است، روابط یا پیوندهاي معنایی منطقـی  
هاي مرکب است. این عناصر بـر اسـاس بافـت زبـانی مثنـوي و در کنـار معرفـی و          بین جمله

 گردند.  هاي مرکب عمالً معین و تبیین می  شناخت جمله
گردد که همۀ متفرعات مربوط بـه    ها ذکر می  هدي براي هرکدام از جملهدر ادامه شوا

شـود.   منطقـی روشـن مـی    -خصـوص حـروف و واژگـان پیونـد معنـایی       هاي مزبور، به  جمله
ناگفته نماند این پژوهش با روش مطالعۀ موردي، تمام دفترهاي مثنوي را کاویده و به علـت  

بسنده نموده اسـت و هـدف نشـان دادن کلیـات      همه  حجم کثیر شواهد، به مختصري از آن
ها، الگوي ما در تشریح ساخت   ها و تحلیل  هاي صرفی و نحوي است. با این توصیف  ساخت

 جمله در مثنوي موالنا به شکل ذیل است:

 

 . بحث2
 هاي مرکب پیوسته (همسانی) جمله .2-1

ات الزم ارائـه شـد و   هاي مرکب پیوسته در مقدمه و مبانی نظري توضـیح   دربارة جمله
گفته شد که بسیاري از عالیق و عناصر نحـوي، معنـایی، آوایـی و روابـط معنـایی و منطقـی       



 157 ها آن  یو منطق ییو روابط معنا يدستور يالگوها نییو تب يمرکب در مثنو يها جمله

ها را بایـد در   ها چندان هم مستقل نیستند و به همین خاطر آن  واره  کند که این جمله  حکم می
سـاس ایـن   ا   هـاي مرکـبِ پیوسـته بررسـی کـرد. بـر        هاي مرکب با عنوان جمله  راستاي جمله

توان آن را نیز گسترش داد؛ بـا توجـه بـه اینکـه       گرفته و می بنديِ ذیل شکل  مقدمات، تقسیم
اختصـار و بـراي     شده است، بـه   هاي مرکب پیوسته در جایی دیگر مفصًال توضیح داده   جمله

 گردد:  ها به آنها اشاره می  تکمیل یافته

 هاي مرکب پیوستۀ تمثیلی . جمله2-1-1
هـا اگرچـه مسـتقل هسـتند ولـی دو       واره هاي مرکب تمثیلی هر یک از جملـه  جملهدر 

وارة مقابل اسـت. شـاید بتـوان      واره، تمثیلی براي جمله  لنگۀ یک در هستند. یکی از دو جمله
جهت کـه حـرف     گیري اسلوب معادله را همین ساخت دستوري دانست. از این عامل شکل

هـاي مرکـب وابسـتگی بـا      جملـه «ها از  وجود ندارد، آنواره   ربط وابستگی بین این دو جمله
اي، روابطی مثل: همچنانکه و... وجـود   هاي مقایسه گردند. در جمله جدا می» اي پیرو مقایسه

هـاي پیوسـته     هاست که مبناي جمالت مرکبِ وابسته را جمله  گونه جمله دارد. از بررسی این
 دانند: می

 ســوي مــردن کــس بــه رغبــت کــی رود؟ 
 

 ز رعنایــــان مجــــو هــــین کــــارزارتــــو 
 

ــود     ــی شــ ــه کــ ــا برهنــ ــیش اژدرهــ  پــ
)3430/  3: 1387(زمانی،   

 تو   ز  طاووسان   مجـو  صـید  و    شـکار   
)3 :4034(  

 هاي مرکب پیوسته تقابلی . جمله2-1-2    
باشند ولی عنصر تقابل و تنـاظر، ایـن    هاي مرکب تقابلی از هر حیث، مستقل می جمله 

شـود. در ایـن    ه نمـی گونه حرف ربطی بین ایـن دو مشـاهد    سازد. هیچ مربوط میدو را به هم 
هـاي آوایـی و    واره، وحدت ساختاري، وحدت واژگـانی، شـباهت   بین دو جملهها نیز،  جمله

 شود: لفظی بین واژگان متقابل، آهنگ یکسان و مفهوم مشترك دیده می
 و بــه هــر بــادي زبــون    کــاهعهــد مــا  

 
ــو   ــوهعهــد ت ــه هــم فــزون  کُ و ز صــد کُ  

)2 :2496(  
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 ــاحــــس ــ  دنیــ ــاننردبــــان ایــ  ن جهــ
 

 ــمان دینـــــیحـــــس ــان آســـ نردبـــ  
)1 :303(  

 هاي مرکب پیوسته تفسیري . جمله2-1-3
هاي مرکب پیوسته در این است که یکـی   ها با سایر جمله وجه تمایز این دسته از جمله

عالقـۀ دسـتوري اسـت.     واره مقابل است؛ در این صـورت، داراي   ها تفسیر جمله واره از جمله
ــاي » کــه«حــرف ربــط  یــا مترادفــات آن از » یعنــی«، و واژة مســتقل و  لفــظ »یعنــی«در معن

ها عالوه بر عالیق دستوري، باید بـه عامـل    هاي این جمله هاي دستوري است. از شناسه عالقه
 معنایی اشاره کرد. 

 تفسیري:  » که«با حرف ربط  -
ــت    ــداح خودســ ــید مــ ــادح خورشــ  مــ
 

ــت   ــا مرمدس ــن  و ن ــمم روش ــه دو چش  ک
)5 :9(  

 هاي مرکب پیوستۀ بدلی . جمله2-1-4
وسیلۀ درنـگ خـاصِ    آیند که به هایی به وجود می واره  هاي مرکب بدلی از جمله جمله

ــی  ــدلی، از هــم جــدا م ــه530: 1388شــوند. (فرشــیدورد،  ب ــن جمل ــین   ). در ای ــاط ب ــا ارتب ه
 تقابل نیست: ها بر اساس تمثیل، تفسیر، تأکید و واره جمله

ــان   ــد در جهــ ــق نباشــ ــد مطلــ ــس بــ  پــ
 

 انـــد مـــرغ خـــاکی مـــرغ آبـــی هـــم تـــن
 

 بد به نسبت باشد این را هـم بـدان   
)4 :65(  

ــد ــن انـ ــدانند، آب و روغـ  لیـــک ضـ
)3 :3488(  

 هاي مرکب پیوستۀ تأکیدي . جمله2-1-5
شود کـه یکـی    واره تشکیل می  جملۀ مرکب پیوستۀ تأکیدي، آن است که از دو جمله

 آید:  ها درنگ تأکیدي می ها تکرار یا مترادف دیگري است و بین آن از آن
ــه  امرســـت   از خـــدا  ــانم  کـ  بنـــده  فرمـ

 
 کــه گــدا باشــم گــدا باشــم گــدا  

)5 :2691(  
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 ساخت هاي مرکب پیوسته هم . جمله2-1-6
شوند. معیار انتخاب  واره به هم معطوف می  ساخت، چند جمله هاي پیوستۀ هم در جمله

هاي همپایه (در مبحث بعد) به خاطر داشتن نهـاد، شناسـه     ها  با جمله گونه جمله ینو تفاوت ا
و فعل و آهنگ  مشترك و یکسان است. از حیث مفهوم و محتوا هـم (خبـر، پرسـش، نـدا،     

 امر) شرایط همسانی دارند. 
 ساخت ساده:  هم -

 وصف حق کو؟ وصف مشتی خاك کو؟
 

 وصف حادث کو؟ و وصـف پـاك کـو؟    
)5 :2188(  

 ساخت مرکب: هم -
 ساخت پیوند خورده است. صورت هم در نمونۀ ذیل، بیت اول با بیت دوم به

ــن ــار ماســت   ای ــی کــه لطــف ی ــین نخل  چن
ــت   ــر ماس ــف می ــه زل ــکین ک ــین مش  اینچن

 

ــون  ــت   چ ــش دار ماس ــم نخل ــا دزدی ــه م ک  
عقلـیم   ایـن   زنجیـر ماسـت      که  بـی  چون  

)3783ـ  3784: 3(  
 ي:  طور مواز ساخت به هم -

 ساخت موازي:  هاي پیرو هم واره  جمله •

ــو کجــایی  ــات ــاکرت ت ــن چ  شــوم م
 هایـت کشـم   ات شویم [تا] شـپش  [تا] جامه

 

[تا] کنم شـانه سـرت   چارقت دوزم[تا]    
ــت آورم   ــیر پیشــ ــا] شــ ــم [تــ اي محتشــ  

)1721ـ  1722: 2(  

 
 طور موازي: ساخت به هاي پایۀ هم واره  جمله •

 تـــا نباشـــد بـــرق دل و ابـــر دو چشـــم     
 

 کـــی نشـــیند آتـــش تهدیـــد و خشـــم     
)2 :1655(  
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ــال   ــبزة ذوق وصـــ ــد ســـ ــی برویـــ  کـــ
 

هـــا ز آب زالل  کـــی بجوشـــد چشـــمه     
)2 :1656(  

 
 هاي مرکب پیوستۀ همپایه . جمله2-1-7

سـاز بـه هـم      هایی هستند که بر اساس حروف ربط همپایه  هاي مرکب همپایه جمله  جمله 
ز رابطۀ معنایی زمانی، سببیت، تـوزیعی، خالفـی   هاي دستور عموماً ا شوند. در کتاب مربوط می

هـاي   ). خسـرو فرشـیدورد جملـه   269 -291: 1363، شـفائی انـد (  آورده   میـان   و غیره سـخن بـه  
). اینـک  530 - 533: 1388نمایـد (  همپایگی را بر اساس حرف ربط به موارد ذیل تقسـیم مـی  

 کنیم:   منطقی اشاره می -ها را در مثنوي با توجه به روابط معنایی واره  همین جمله
 هاي افزایشی: واره  جمله -

 هــــاي ماســــت آن ســــبوي آب دانــــش
 

ــت  و   ــم خداســ ــۀ علــ ــه دجلــ آن خلیفــ  
)1 :2848(  

 و... :» بل، اما که، اما ولیک، لیک، بلکه«هاي تضادي (خالفی) با حروف ربط  واره  جمله -
ــا    ــري امـ ــا حاضـ ــت اینجـ ــکگفـ  ولیـ

 
ــی   ــن   نم ــویش نیــک    م ــیب خ یــابم نص  

)3: 1410(  
 »:  بل، بلکه«هاي تصحیحی با حروف ربط  واره  جمله -

ــوده     ــو بــ ــد خــ ــرازوي احــ ــو تــ  اي تــ
 

ــل   ــوده  بــ ــرازو بــ ــر تــ ــۀ هــ اي زبانــ  
)1 :3983(  

 و... : » وآنگهانی، وانگهی، آنگاه، وانگه، بعد«هاي توالی مانند  واره  جمله -
ــین       ــردار هـ ــت را بـ ــم انگشـ ــو ز چشـ  تـ

 
ــانی  ــی   وآنگه ــه م ــر چ ــی  ه ــواهی بب نخ  

)1 :1403(  
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رود و حـرف ربـط تـوالی محسـوب      بـه کـار مـی   » سپس، آنگـاه «در معنی » و«معموالً 
 شود:   می

ــد  ــردو آب را ببریــ ــاك کــ ــو را پــ  جــ
 

ــورد   ــرد آب خ ــو روان ک ــد ازآن در ج  بع
)1 :308(  

 هاي مرکب وابسته . جمله2-2
   لی جملـه وارة وابسـته یکـی از اجـزاي اصـ      جملهدر مقدمه و مبانی نظري تبیین شد که 

صـورت   تواننـد بـه    همـۀ اجـزاي جملـه مـی     واره ظاهر شده اسـت.   است که در صورت جمله
اي سـاده    توان بـار دیگـر، جملـۀ مرکـب وابسـته را بـه جملـه         واره ذکر شوند و البته می  جمله

هـا عـالوه بـر آهنـگ و معنـا و سـایر عالیـق          تبدیل نمود. نشانه و علت وابستگی ایـن جملـه  
ساز و حروف غیرمستقل است که در صدر و میـان    گر، وجود حرف ربط وابستهدستوري دی

 کند. گیرد و آن را به هسته یا پایه وابسته می  ها قرار می  واره  جمله

 واره پیرو موصولی  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-1
یف اي اسـت کـه بـراي ایضـاح، توضـیح و توصـ       واره  وارة پیرو موصولی، جملـه   جمله

وارة پایه که بتواند با اسم بیـان    از اعضاي جملهآید. هرکدام  وارة پایه می  جمله  اعضاي اسمی
 ). یعنـی 305: 1363، شـفائی واره را داشـته باشـد (    تواند براي خود این جملـه  شود، بالقوه می

ل وارة توضـیحی دیگـري مثـل بـد      الیهی یا هر جملـه  هاي وصفی، مضاف  واره  توانند جمله می
 داشته باشند.

شـود.   هایی است که در ذیل به آن پرداخته مـی  واره در مثنوي داراي ویژگی  این جمله
هــا، اعضــاي غیرمســتقل، ترتیــب تــوالی   تعریــف یــا اشــاره، عایــد» ي«، »کــه«حــرف ربــط 

 هاست:   واره ها و... از زمرة ابزار دستوري این جمله واره  جمله
 :  1»که«حرف ربط  -

رود و چنانکـه خواهـد آمـد     صورت مخفف به کار می ماً این حرف بهدر مثنوي، عمو
                                                                                                                   

 ).210: 1371نامند (شریعت،  نیز میقاطبۀ دستوریان این حرف ربط را موصول . 1
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جوالن «به    واره  هاي ذیل جمله اضافه و... است. در جمله و یا متصل به حرف  1متصل به عاید
 قابل تأویل است.» کننده

 شـب جـوالن کننـد    کــه  سست چشمانی
 

ــد     ــان کننــ ــعلۀ ایمــ ــواف شــ ــی طــ  کــ
)5 :26(  

 تعریف یا اشاره:  » ي«

 .)4008: 3در بسیاري موارد محذوف است (ر.ك: » ي« این
 2عایدها -

شـود.   در مثنوي جایی که عاید باید محذوف باشد، برخالف نُرم و عادت زبانی ظاهر مـی  
است. ایـن ضـمیر، درواقـع یـک نـوع      » آن«و یا ضمیر اشاره » او«ها بیشتر ضمیر شخصی  این عاید

راي دو نهـاد اسـت. نهـاد اول، مسـتقل و نهـاد دیگـر       تأکید را به دنبال دارد. گـویی یـک فعـل دا   
هـاي واقعـی    آید. مـثالً در بیـت زیـر، عایـد     صورت ضمیر؛ البته این نهاد دوم بعد از موصول می به

، ضـمیري دیگـر   »کـه «در مصراع دوم است ولی در مصراع اول، بعد از حـرف  » او«جمله ضمایر 
 آن را عاید تأکیدي نامید.  توان  آمده است که نیازي به ذکر آن نیست. پس می

 بــــاد دارد در بــــروت کـــــاو آتشــــی
 

ــر     ــی بــادي ب ــم یک ــد یمــوت  او ه خوان  
)1 :1285(  

  یر شخصی پیوسته در مصراع دوم است:در بیت زیر نیز عاید واقعی ضما
 د گــردن بگیــر کشــ کـــوهــر امیــري  

 
ــا   ــشی ــی  بک ــود هم ــا خ ــیر دارش ی اس  

)1 :653(  

                                                                                                                   
انـد کـه پیوسـته بعـد از خـود یـک         ه نامیـده و غیـر اشاره، معرفه، تعریـف، مجهـول، نکـره    هاي  را اسم» ي«. این 1

پذیرنـد.   هاي فارسـی اسـت کـه در پایـان کوبـه نمـی       »ي«از جمله » ي«نمایند. این  واره پیرو موصولی را ایجاب می  جمله
هـایی    ها آن»ي«اي دیگر از این   نکره، وحدت، اشاره، ضمیر، تعظیم و یاي تصغیر و ... دسته» ي«ها عبارتند از: »ي«سایر 

 ).  309: 1363، شفائیلیاقت، و... (مصدري، » ي«پذیرند؛ مثل:  است که کوبه می
 9تشـریح و در شـماره   » الگوي نحوي بنـد موصـولی در مثنـوي   «اي با عنوان   مقاله اي تحت عنوان  مقاله . این مطلب در2

 شده است.  چاپ » دستور«مجلۀ علمی پژوهشی 
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 خت نحوي  ها و سا واره ترتیب توالی جمله -
واره موصولی بعـد از پایـه و یـا در میـان      هاي مرکب با پیرو موصولی، اجباراً جمله در جمله

 وارة موصولی از هستۀ موصول فاصله گرفته است:   شود. البته  در مواردي جمله پایه ذکر می
 مانـده اسـت  سـویی   بـه  چشم هـر قـومی   

 
ــده اســت    ــی ران  کــآن طــرف یکــروز ذوق

)1 :888(  

 وارة پیرو بیانی هاي مرکب وابسته با جمله له. جم2-2-2
داننـد. بـا ایـن     هـاي موصـولی مـی    اي از زبان شناسان، پیرو بیـانی را از انـواع پیـرو    عده

 ).621: 1363، شفائیشود ( روشن میدر جمله  ها، عضو مبهمی  تفاوت که در این نوع جمله
اشـند. پیـرو موصـولی، عضـو را     توانند نیاز به توضیح داشـته ب  پس همۀ اعضاي جملۀ پایه می

هـاي نحـوي در    است و سایر ویژگـی » که«ها تنها   کند. حرف ربط در این جمله توصیف می
 شود:   ها آورده می هاي متنوعی از آن شود.  اینک نمونه ها دیده نمی آن
 ود: ر اي و شمارشی به کار می با وابستۀ پیشین اشاره شونده یک گروه اسمی است که   عنصر ایضاح -

ــار  ــارک ــت  آن ک ــت  اس ــتاق مس  اي مش
 

 شونده، گروه قیدي است:  عنصر ایضاح -
 سـت  سـوخته  دم همـان رحم خـود را او  

 
 شونده اجزاي گروه فعلی است:  عنصر ایضاح -

 کنــد حکایــت مــیبشــنو از نــی چــون 
 

 کاندر آن کار ار رسـد مرگـت خـوش اسـت     
)3 :4608(  

 
سـت  عشق حق افروختـه  که چراغ  

)3 :1921(  

 
ــداییا ــی  ز جــ ــکایت مــ ــا شــ ــد هــ کنــ  

)1 :1(  

 واره پیرو زمانی  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-3
وارة  وارة پیرو براي بیان زمان عمل منـدرج در جملـه   هاي مرکب با پیرو زمانی، جمله در جمله
ـین دو جملـه    پایه به کار می ـبات زمـانی هـم     رود.  طبق تحقیقات زبان شناسـان،  ب نی و زمـا  واره، مناس

دهـد   زمان رخ مـی  واره در یک زمانی اجراي عمل دو جمله توالی زمانی وجود دارد. در مناسبات هم
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واره، متعاقـب یکـدیگر انجـام     اما در مناسبات توالی زمانی، دو عمـل و حالـت منـدرج در دو جملـه    
 گیرند. هرکدام از این دو نوع، روابط معنایی و منطقی مخصوصی دارند.   می

 حروف ربط -
 »:  از آن زمانی که«، »که همین«، »که تا وقتی«در معناي »: تا« 
ــوش  ـــا  م ــره  زده ت ــا  حف ــار  م ــت انب  س

 
ــران   ــا ویـ ــار مـ ــنش انبـ ــده وز فـ ــت شـ سـ  

)1 :379(  

رود و ممکن اسـت بـا    این حرف بیشتر براي توالی به کار می»: چو«[که]، » چون«
 مؤکد شود:  » بعدازآن«

 گل رفت و گلستان درگذشـت  که چون
 

 نشــنوي زان   پــس  ز  بلبــل سرگذشــت    
)1 :29(  

 »:  که وقتی«در معناي  »که«
ــید  ــان خطــــی کشــ  هــــود گــــرد مؤمنــ

 
ــی   ــرم م ــاد   ن ــد ب ـــانجاش ــی ک ــید م رس  

)1 :854(  
پیش از «)، 229: 1» (...کهآنگه«)، 3581: 3» (هر گه که«از: سایر حروف ربط عبارتند 

). همچـون حـذف سـایر ارکـان و     2: 1ه (از زمـانی کـ  »: تا [زمـانی] کـه  «)، 1064: 2» (که آن
 شود:   نیز محذوف می» ساز زمانی حرف ربط وابسته«اجزاي جمله، 

ــدري    ــارا انـ ــیخی در بخـ ــیش شـ ــا] پـ  [تـ
 

ــري    ـارا ننگـــ ــواري در بخــــ ــه خـــ ـا بـــ  تــــ
)3 :3792(  

 ها واره ترتیب و ساختمان نحوي این جمله -
 مپایه است:  در بسیاري موارد داراي ه» چون«واره پیرو با حرف ربط   جمله
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ـتان درگذشـت   چون  که گل رفت و گلس
 

ــت    ــل سرگذشـ ــس ز بلبـ ــنوي زان پـ  نشـ
)1 :29(  

 شود:   ساخت ظاهر می صورت هم وارة پایه به  گاهی جمله

 

 تـــا نباشـــد بـــرق دل و ابـــر دو چشـــم     
 کـــی   برویـــد   ســـبزة     ذوق     وصـــال

 

 کـــی نشـــیند آتـــش تهدیـــد و خشـــم     
زاللهــا   ز آب  کــی    بجوشــد    چشــمه  
)1655ـ  1656: 2(  

بـار در مثنـوي بسـامد دارد. از ایـن      3637اسـت کـه   » چون«از واژگان فعال در مثنوي 
بار فقط در صدر ابیات است. ناگفته نماند این واژه، حرف ربـط مشـترك، بـین     1437میان، 
 اضافه و کلمۀ پرسش است.   و همچنین حرف » زمانی، سببی، شرطی«هاي   وابسته

 واره پیرو مکانی    هاي مرکب وابسته با جمله له.  جم2-2-4
وارة پیرو براي بیان محل انجام عمل مندرج   هرگاه در یک جملۀ مرکب وابسته، جمله

واره مکـانی    در فراکرد پایه، براي بیان سمت ادامه یـا مبـدأ حرکـت بـه کـار رود، آن جملـه      
 است.  

 حروف ربط و اعضاي غیرمستقل -

، از حـروف ربـط مرکـب    »کـه   که، هر جـا   که، هر جایی  ، جاییکه  هرکجاکه، آنجایی«
رود. این  اشاره به کار می» ي«و گاهی بدون » که«یا با حذف » که«مکانی است که به همراه 

 شوند:  گیرند و در شکل اعضاي غیرمستقل ظاهر می ربط فاصله می» که«عناصر گاهی از 
 شاره:  ا» ي«و عاري از » که«بدون حرف ربط  »:هرکجا«

 دام اســت و دانــه کــم نشــین    هرکجــا
 

 رو زبـــون گیـــرا زبـــون گیـــران ببـــین      
)5 :748(  

 عنصر غیرمستقل است و در ایجاد جملۀ مرکب نقش دارد: » آنجا«در جمله زیر 
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ــو روشــن  جــا  آناي دل  ــا ت ــد رو کــه ب  ان
 

انـــد هـــا مـــر تـــرا چـــون جوشـــن در بـــال   
)2 :2576(  

 ها واره خت نحوي جملهمطابقت و موافقت نحوي افعال و سا -
ــه ــط   گــاهی در جمل ــا حــرف رب ــد، فعــلِ  شــکل مــی» هرکجــا کــه«هــایی کــه ب گیرن

 هاي پیروِ مکانی محذوف است:   واره  جمله
 ، دوا آنجــــــا رودهرکجــــــا دردي

 
ــا پســـتی اســـت آب آنجـــا رود      هرکجـ

)2 :1931(  

 واره پیرو شرطی  . جمالت مرکب وابسته با جمله2-2-5
سـته بـا پیـرو شـرطی، وسـایل و ابـزار نحـوي، حـروف ربـط،          هاي مرکب واب در جمله

ــه     ــوي جمل ــاخت نح ــري و س ــوي و گرام ــکال نح ــت اش ــادي   واره  موافق ــت زی ــا از اهمی ه
 برخوردارند:  

 حروف ربط:  -

هـاي   روند، عبارتنـد از: اگـر و دگـر واژه    ها به کار می حروف ربطی که در این جمله 
 ربط مرکبی مثل: واگر، هر گه، چنانکه و... : آن (گر، وگر، ار، ور و...)، مگر و حروف 

 »:اگر«
 اگر بکشـد رواسـت  که جان بخشـد   آن

 
 نایــب اســت و دســت او دســت خداســت  

)1 :226(  
بعـد از نهـاد   » وگـر «و » اگـر «در اکثر موارد، چنانکه ذکـر خواهـد شـد حـروف ربـط      

صورت یـک   نهاد به گاه در اول مصراع قرار نگرفته است. در مثال فوق ، هیچ»اگر« آیند.  می
 جمله پیرو نهادي ظاهرشده است.  

ــد  ــین کنــ  آتــــش طبعــــت اگــــر غمگــ
 

 ســــوزش از امــــر ملیــــک دیــــن کنــــد 
)1 :834(  

کـه در اول مصـراع ظـاهر     بار در مثنوي بـدون ایـن   232» اگر«درمجموع حرف شرط 
 شود، ظاهرشده است. 
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 »:گر«
ــودي  ــر نب ــوش گ ــر  گ ــب گی ــاي غی  ه

 
 وحـــی نـــآوردي ز گـــردون یـــک بشـــیر 

)6 :1659(  
بیـت در   842بـار در مثنـوي ظـاهر گردیـده کـه در       1538ساز،   این حرف ربط وابسته

صدر مصراع اول قرارگرفته است و در بیشتر مواقع فعل آن در وجه شرطی و درست بعـد از  
 حرف ربط قرارگرفته است.  

 »:ور«، »ار«، »وگر«
ــالش   ــر قـ ــا اگـ ــرمـ ــه و گـ ــم دیوانـ  ایـ

 
ــود او در    ــان شــ ــتم ار عریــ ــانگفــ  میــ

 
 بار است. 182بسامد این حرف 

 مـــؤمنش خواننـــد جـــانش خـــوش شـــود
 

ــه    ــاقی و آن پیمانــ ــت آن ســ ــم مســ ایــ  
)2 :2571(  

 نــی تــو  مــانی  نــی کنــارت نــی میــان      
)1 :139(  

 
ــود    ــش شــ ــر آتــ ــز و پــ ــافق تیــ  ور منــ

)1 :290(  
بار در مثنوي ظاهر گردیده و نقش آن همپایه سـاختن دو جملـۀ    555این حرف شرط 

 گی شرطی است. مرکب وابست
بــار ذکــر  555» ور« 182» ار«، 1538» گــر«بــار،  232» اگــر«در مثنــوي حــرف شــرط 

بار است. این تعداد غیر از حروف ربط دیگـري   2507گردیده است که مجموع همۀ ابیات 
ششم مثنوي موالنـا   توان گفت یک ها می مثل: چون، هر گه، چو و... است. با وجود همۀ این

 شرطی است.  هاي در قالب جمله
 ها واره ترتیب توالی جمله -

 842ذکر گردیده، » گر«باري که حرف  1538چنانکه اشاره شد در مثنوي از مجموع 
واره پیـرو اغلـب     تواند باشد که جملـه  مورد آن در مصراع اول است و این مبین این نکته می

 آید.  قبل از پایه می
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ــان ز آز    ــه خلقـ ــب همـ ــودي شـ ــر نبـ  گـ
 

ختندي ز اهتـــــزاز را ســـــو  تنخویشـــــ    
)3 :3731(  

 ها واره ها و جمله موافقت اشکال گرامري فعل -
گرفتـه اسـت اغلـب در     ، شـکل »گر«ها با حرف ربط شرطی  هایی که پیرو آن در جمله

 شود. جملۀ پایه نیز همین حالت را دارد: شرط ظاهر می» ي«پایان فعل 
 جفتمـــیبـــا لـــب دمســـاز خـــود گـــر  

 
یگفتمـــهـــا  همچـــو نـــی مـــن گفتنـــی   

)1 :27(  
 ها واره ساخت نحوي جمله -

تـر    هـا رنگارنـگ   هاي وابسته، نسبت به دیگر جملـه  ساخت گرامري این دسته از جمله
تواننـد سـاده، سـاده بـا اعضـاي       ها می واره هاي وابسته هرکدام از جمله است. مثل سایر جمله

 ساخت و یا مرکب باشند:  هم

 ت استفهام انکاريصور اي پایه بهه واره  همپایه شدن جمله

 

ــدر جهـــان     ــا کـــه در صـ ــدیم اینجـ  آمـ
ــراق؟  ــی بـــــدي او از فـــ  ناشـــــکیبا کـــ

 

ــان     ــق نهـ ــذب آن عاشـ ــودي جـ ــر نبـ  گـ
ــاق؟  ــوي وثــ  کــــی دوان بازآمــــدي ســ

)4601ـ  4602: 3(  

 صورت پیچیده به
صـورت دو   وارة پایـه بـه    وارة پیرو داراي بـدل اسـت و جملـه    هاي ذیل، جمله در جمله

هـایی   ها و اعضاي جملـۀ مرکـب، داراي همپایـه    واره ام از جملهجملۀ مرکب است که هرکد
 باشند.   می
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 وارة پیرو خالفی (مغایرت)  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-6

شـوند. اگـر    هایی که دربردارندة عنصر مغایرت هسـتند، بـه دو شـکل ظـاهر مـی      جمله
هاي مرکـب وابسـته    آن باشند، جملهو متعلقات » اگرچه«ساز مثل  داراي حروف ربط وابسته

سـاز باشـند و فقـط داراي حـرف ربـط        گیـرد ولـی اگـر عـاري از عناصـر وابسـته       شکل مـی 
هاي مرکـب همپایـه مواجـه هسـتیم. چنانکـه در       ساز خالفی و مغایرت باشند، با جمله  همپایه
تنـد از:  ساز مغـایرت در مثنـوي عبار    هاي مرکب پیوسته اشاره شد، حروف ربط همپایه جمله

دهند. در ذیـل در   لیک، لیکن، ولیک، ولی، و، اما و... که دو جملۀ مستقل را به هم ربط می
هـاي   ها، سـاخت نحـوي جملـه    واره  ساز، موافقت فعل در جمله  خصوص حروف ربط وابسته
 آید.  مرکب و... سخن به میان می

، هر چه، هرچند، تنها گرچه، ارچه، اگرچه، اگر، گر، ار، چه اگر، باآنکه«حروف ربط:  -
 »نه
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 »:گرچه«
بـار آن در آغـاز بیـت بـوده      135کـار رفتـه کـه     بار در مثنوي به  283این حرف ربط  

کنـد، قاعـدتاً بایـد قبـل از      است. چون این حرف به بیان مفهوم خالف و مغایرت کمک می
ترتیـب از  وارة پایه ذکر گردد اما در مثنوي در بسیاري موارد خالف این اسـت. بـدین    جمله

 شود.   شدت مغایرت کاسته می
ــم   ــه او از هـ ــر کـ ــدا   هـ ــد جـ ــانی شـ  زبـ

 
 »:بلکه، لیک»... «تنها نه«

ــه خـــود را داشـــت بـــد  بـــی  ادب تنهـــا نـ
 

دارد صــد نــوا   گرچــه زبــان شــد    بــی    
)1 :28(  

 

آتـــــش در همـــــه آفـــــاق زد بلکـــــه  
)1 :79(  

 بسامد حروف مزبور به شرح ذیل است:
اند. ایـن   کار رفته بار به 30» ولیک «، 49» لیکن«، 3 »لیکشان«، 1» لیکتان«، 552» لیک«

مـورد بسـامد آنهاسـت.     673ساز است کـه جمعـاً    هاي این حروف همپایه تعداد تمام کاربرد
هـاي   هاي مرکب با وابستۀ پیرو خالفی را بـه جملـه   ساز و جمله حال اگر سایر حروف وابسته

هـاي مغـایرت همچـون     کـاربرد جملـه   شود که مرکب همپایه اضافه نماییم، نیک آشکار می
 اي، موصولی و سببی از اختصاصات نحوي و زبانی مثنوي است. هاي شرطی، مقایسه جمله

 ها  ساخت نحوي جمله -
هاي پایه و پیرو نصف نصف است. در مواردي جملۀ پایه نیز  نسبت تقدم و تأخر جمله

 در صورت جملۀ مرکب خالفی یا شرطی است. 
ــ   ــتهم نبـــ ــنم مـــ ــر امیـــ ــینگـــ  ود امـــ

 
ــین     ــن زم ــمان را م ــویم آس ــه] بگ ــر [چ  گ

)1 :592(  
صـورت جملـۀ مرکـب     گاهی برعکس است؛ یعنی پایـه در جملـۀ مرکـب شـرطی بـه     

 هایی نیز داشته باشد:  حال، همپایه خالفی باشد. درعین
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 گــــر تــــو مــــردي را بخــــوانی فاطمــــه 
ــت     ــن اس ــا ممک ــد ت ــو کن ــون ت ــد خ  قص

 

ــنس   ــک ج ــه ی ــه  گرچ ــرد و زن هم ــد م ان  
خـو و حلـیم و سـاکن اسـت     خـوش  گرچه  

)1742ـ  1743: 2(  

 واره پیرو سببی  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-7
نتیجـه در یـک جملـۀ     -نتیجـه اسـت. ایـن سـبب     -رابطۀ سببیت داراي دو طرف سبب

هاي مرکب وابسـته بـا    وارة پایه، نتیجه سبب است. بین جمله  دهد. لزوماً جمله مرکب رخ می
وسـیلۀ   هـا بـه   اي تنگاتنـگ وجـود دارد و تفـاوت آن    اي و مقصـدي رابطـه   نتیجـه  پیرو سببی،

 شود.   حروف ربط، آهنگ و وجه فعل مشخص می
سـاز و عناصـر معنـایی منطقـی،       هاي سببی در مثنوي از حیث حروف ربط وابسته جمله
 متنوع است:

(از  »از بهـرآن « ،»زیـن رو کـه  «، »کـه  از روي آن«، »از آن«، »زانکه«، »زان«حروف ربط:  -
 بهرآنکه تا...)

بـار بسـامد    382» زانکـه «که فقط  طوري این حروف در مثنوي حضوري فعال دارند؛ به
 دارد. 

ــو از او    ــس تـ ــت نفـ ــزان اسـ ــس گریـ  بـ
 

ــه   ــو زانکــ ــی او آب جــ ــو از آتشــ تــ  
)2 :1254(  

 »:بدان...که«
ــی   ــا موسـ ــت یـ ــدانگفـ ــت بـ  بنمودمـ

 اي حکــیم  ازآن دوري دریــن دور   کــه
 

لـــــوت بـــــدان بگشـــــودمت  راه آن خ   
 پا  بکش   زیرا     درازست    ایـن    گلـیم  

)359ـ  360: 2(  
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را باید جز اعضـاي غیرمسـتقل محسـوب کـرد کـه باعـث آمـدن        » بدان«در جملۀ باال 
 جملۀ پیرو سببی در بیت دوم شده است. 

 هاي مرکب با پیـرو سـببی و موافقـت و مطابقـت     ها، ساخت نحوي جمله واره  ترتیب جمله -
 ها واره جمله

هایی شد که به خاطر  ها در قسمت حروف ربط پیروساز اشاره واره دربارة ترتیب جمله
شود. گاهی موالنا براي تأکید بیشـتر، دو حـرف ربـط     پرهیز از درازگویی به همان بسنده می

 آورد:  ساز را در کنار هم یا با فاصله می  وابسته
 سیر شد سرکش شـود  چون سگ زانکه

 
صــید و شــکاري خــوش دود  کــی ســوي   

)1 :2877(  
آید و جملۀ مرکـب پیوسـته    ساخت می صورت هم ها به واره در مواردي، یکی از جمله

 کند.  ها را همراهی می آن

 

 اي واره پیرو نتیجه  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-8
سـیلۀ  و وارة پایـه بـه    هرگاه نتیجۀ حاصله از عمل حالت و چگـونگی منـدرج در جملـه   

نامنـد. ایـن پیـرو در مثنـوي      اي مـی  واره را پیرو نتیجـه   واره دیگري بیان شود، آن جمله  جمله
هاي ربطـی کـه    شود. حرف ها پرداخته می هاي خاصی است که در ذیل به آن داراي اسلوب

ی و... . یکـ » چنانکه«، »چنان«، »چندانکه«، »که«، »تا که«، »تا«براي این پیرو آمده عبارتند از: 
هاي پیرو، نتیجۀ جملۀ پرسشی است و جملـۀ پرسشـی    هاي آن، این است که جمله از اسلوب

واره پیـرو    در صـدر جملـه  » کـه «یـا  » تا«در حکم جملۀ پایه است. در این کاربرد حرف ربط 
 گیرد:   قرار می

 آنچــــه دیــــدي بهتــــر از پیکــــار مــــن؟
 

ـــا  ــن  تـ ــکار مـ ــت در اشـ ــتی مسـ شدسـ  
)1 :3728(  
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 هاي این نوع جمالت حرف ربط -
 »:تـا«

ــرم بــاش    رســد  گرمــی تــااي ســرد  گ

 
 »:تا که«

ــاوم   ــه گ ــن ن ــه م ــا ک ــاله ت ــرد  گوس  م خ
 

 
 

ــا نرمــــی   ــتی ســــاز تــ رســــد بــــا درشــ  
)2 :3011(  

 
 مـــن نـــه خـــارم کاشـــتري از مـــن چـــرد 

)2 :2093(  

 ها و ساخت نحوي واره  ترتیب جمله -
و منطقـاً بایـد بعـد از پایـه ذکـر      وارة پیـر   ها پیداست، جمله واره  چنانکه از نام این جمله

 واره پایه است.  شود؛ زیرا این جمالت نتیجۀ عملکرد جمله

 

 بـــــیخ عمـــــرت را بـــــده آب حیـــــات
 

 تـــا درخـــت عمـــر گـــردد بـــا نبـــات      
)4 :2224(  

هـا بـا    ساخت اسـت و رابطـۀ آن   هاي هم وارة پیرو داراي همپایه در موارد بسیاري جمله
 طور موازي است.   پایه به

 

 
 وارة پیرو مقصدي هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-9

آید که هدف و مقصد عمل انجـام شـده،    واره پیرو مقصدي، زمانی به وجود می جمله
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وارة پایـه   شـود، جملـه   شود. چنانکه در ابیات ذیل دیده می واره بیان می صورت یک جمله به
 گیرد.  صورت یک جملۀ فعلی شکل می به
 ط معنایی و منطقی (ساده و مرکب)حروف ربط و رواب -
 »:تـا«

ــان   ــت جـ ــدو پیوسـ ــاکی را بـ ــم خـ  جسـ
 

ـــا  ــان   تـــ ــد امتحـــ ــد و بینـــ بیازارنـــ  
)1 :2519(  

 »:که تا«، »کـه«
 بار تکرار شده است: 223» تا که«

ــم    ــرهم زن ــت را ب ــوت و گف ــرف و ص  ح
 

ـــاکه  ــم   ت ــو دم زن ــا ت ــن هــر ســه ب ــی ای ب  
)1 :1730(  

 اعضاي غیرمستقل -
» کـه «روند؛ یعنی حـرف ربـط    صورت گسسته به کار می رکب بهگاهی حروف ربط م

حذف شـود. اعضـایی   » که«شود. البته گاهی ممکن است حرف ربط  از آن حروف جدا می
 »:از پی آن«، »براي این«ها آمده عبارتند از  که در این نوع جمله

ــی آن ــیر   از پ ــود را بص ــق خ ــت ح  گف
 

بـــود دیـــده وي ات هـــر دم نـــذیر کـــه   
)4 :215(  

 ساخت دستوري   -
 وارة پیرو بر پایه مقدم شده است.   چنانکه گفته شد گاهی به دالیلی جمله

 

هـاي پیـرو مقصـدي     واره  ذکـر اسـت، آوردن جملـه    هـایی کـه در اینجـا قابـل      اما مثال
 شود:  ساخت است. این نوع کاربرد از اختصاصات مثنوي محسوب می صورت هم به

ــا   هــــا را بــــردرم پــــرده تــــاهــــل مــــرا  ــوهرم  تـ ــد گـ ــیدي بتابـ ــو خورشـ چـ  
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ــ ــید را  اتـ  کســـوف آیـــد ز مـــن خورشـ
 

نمــــــایم نخــــــل را و بیــــــد را تــــــا  
)3529ـ  3530: 1(  

 واره پیرو چگونگی هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-10
وارة  هایی هستند کـه جملـه   وارة پیرو چگونگی، جمله  هاي مرکب وابسته با جمله جمله

کـه   واره پایـه اسـت؛ یعنـی آن     وي قید چگونگی براي جملـه ها در اصل، مترادف نح پیرو آن
واره پایـه بـوده و بـه پرسـش       وارة پیرو نمودار چگونگی و طرز اجراي عمـل در جملـه    جمله

 ). 591: 1363، شفائیدهد ( و نظایر آن پاسخ می» در چه حال؟«، »چگونه؟«، »چطور؟«
، »کـه  زان سـآن «بارتنـد از:  کار رفته اسـت، ع  حروف ربطی که در این نوع جمالت به 

وارة قیـدي عـاري از     ، و... . البتـه در مـواردي هـم جملـه    »چنان«، »که«، »چنان آن«، »چنانکه«
پیـرو  «هـاي مشـترکی بـا     رود. ایـن نـوع پیـرو داراي مـرز     هرگونه حرف ربطـی بـه کـار مـی    

 است. » اي مقایسه
ــذر کــردم     ــا ز روز و شــب گ  چنــانت

 
 ونمـــود آن مکـــر ایشـــان پـــیش ا    مـــی

 

ز اســـپر بگـــذرد نـــوك ســـنان    کـــه   
)1 :3513(  

انـدر شـیر مـو    کـه  زآن سآنیک  به یک  
)2 :2851(  

 وارة پیرو مقداري  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-11
هـاي پایـه از لحـاظ مقـدار،      واره  وارة پیـرو مقـداري، عمـل منـدرج در جملـه       در جمله

هـا کمتـر مواجـه     مستقل ندارند و بـا عایـد  شود. عموماً عناصر غیر کمیت و درجه ارزیابی می
 شویم.   می

ــوانی  ــا ت ــاش    ت ــلطان مب ــو، س ــده ش  بن
 

 زخم کش، چون گـوي شـو، چوگـان مبـاش     
)1 :1868(  
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 در رضــاي قطــب کــوش   تــا تــوانی 
 

ــید وحـــوش   ــردد کنـــد صـ ــوي گـ ــا قـ  تـ
)5 :2340(  

؛ یعنـی  اي قرارگرفته است در بیت فوق، جملۀ پایه در میان جملۀ پیرو مقداري و نتیجه
 اي در حکم پایه است.   وارة پیرو نتیجه جملۀ مرکب با پیرو مقداري براي جمله

 

 گیرد. گاهی جملۀ پیرو در میان جملۀ مرکب قرار می
 اي کیـــا تـــا تـــوانی کـــن  جهـــد مـــی

 
ــا   ــا و اولیــــــــ ــق انبیــــــــ  در طریــــــــ

)1 :975(  

 اي  وارة پیرو مقایسه  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-12 
اي، عنصـر یـا عناصــري در     وارة پیـرو مقایسـه    هـاي مرکـب وابسـته بـا جملــه     در جملـه 

شـود و ایـن مقایسـه وظیفـۀ      وارة پیـرو مقایسـه مـی    وارة پایه با مشترکات خود در جمله  جمله
 ). 608: 1363، شفائیاساسی و عمدة فراکرد پیرو است (

هـا بـا قرینـۀ     افعـال آن هایی هستند کـه   هایی که در مثنوي رایج و فعال است، پیرو پیرو
واره از طریـق همـین     باشـند و بـین دو جملـه    واره پایه یکسان و یا مترادف مـی   خود در جمله

 شوند.   ها باهم مقایسه می واره  گیرد و از این طریق جمله افعال، تشبیه صورت می
 حروف ربط و روابط معنایی منطقی -
 »:که  همچنان«، »چنانک آن«، »چنان آن«

بار بسامد دارد. این بسامد، جداي از مواردي اسـت کـه حـرف     67مرکب،  این حرف
 شود:   عضو غیرمستقل محسوب می» که«

 عاشــــقی بــــر ســــروري چنانکــــه آن
 

 عاشــق اســت آن خواجــه بــر آهنگــري     
)3 :1617(  

 اي  هاي مرکب مقایسه اعضاي غیرمستقل و ساخت نحوي جمله -
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شـود و کلمـاتی    ط مرکـب جـدا مـی   از حروف رب» که«در موارد بسیاري، حرف ربط 
 شوند.   و غیره در حالت عضو غیرمستقل نمودار می» همچنان«، »چنان آن«مثل: 

ــروه    ــن گــ ــا ایــ ــري بــ ــوي پیغمبــ  دعــ
 

دل جســتن ز کــوه کــهباشــد  همچنــان   
)5 :1140(  

 وارة پیرو نهادي هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-13
اي است که یا اصـوالً   وارة پایه، جمله  جملههاي مرکب وابسته با پیرو نهادي،  در جمله

رود. حـروف و   که یک عضو غیرمستقل در محل نهاد آن به کار مـی  فاقد نهاد است و یا آن
هـاي   از ترکیـب » هر کسی که«، »هر چه«، »اینکه«، »هرکه«، »آنچه«، »که این«، »که آن«روابط 

 کنند.    ربطی هستند که پیرو نهادي را همراهی می
ــد او وحــی و جــواب  کــه آن  از حــق یاب

 
ــواب     ــین صـ ــود عـ ــد بـ ــه فرمایـ ــر چـ  هـ

)1 :225(  
 بار آمده است.   563در مثنوي » که آن«واژة 

 بیمـاري تــرا  کــه ایــنپـس یقـین گشــت   
 

ــرا  مــــی  نبخشــــد هــــوش و بیــــداري تــ  
)1 :7089(  

 حرف ربط -

صورت یک ترکیـب ربطـی    است که به» که«ها حرف  یگانه حرف ربط این نوع جمله
و... بـه کـار   » کسـی کـه  «، »چیـزي کـه  «، »هر چه«، »هر که«، »که این«، »آنچه«، »که آن: «نظیر
 رود.  می

ــه ــود  هرکـ ــان بـ ــوت رحمـ  دور از دعـ
 

ــود      ــلطان ب ــر س ــت اگ ــم اس ــدا چش  او گ
)2 :581(  

 اعضاي غیرمستقل -
هاي ربطی فوق، بین کلمات اشاره و نهاد اصلی و حرف ربط  گاهی اوقات در ترکیب

مثـل: آن، ایـن، هـر و... در نقـش عضـو      » که«هاي پیشین  شود و وابسته ایجاد میفاصله » که«
باشـند و   هاي پایـه و پیـرو مـی    شوند و از عوامل استحکام و انسجام جمله غیرمستقل ظاهر می
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بخشـند. ایـن سـاختار از اختصاصـات زبـانی مثنـوي بـه شـمار          درجۀ وابستگی را شـدت مـی  
 رود: می

ــتر  ــد  آنخوشـ ــهباشـ ــرِّ  کـ ــرانسـ  دلبـ
 

ــران   ــدیث دیگـــ ــد در حـــ ــه آیـــ  گفتـــ
)1 :136(  

وارة پایه یک گزاره وجـود دارد، لـیکن ایـن      ها، همیشه در جمله در این دسته از جمله
نیست؛ یعنی معناي جمله روشن و صـریح نیسـت. درواقـع نهـاد بـه شـکل        گزاره مفید معنی 

شـود. ایـن عضـو     یوسیلۀ پیروي روشن م عضوي غیرمستقل است که این عضو غیرمستقل به
و... » بـود، اسـت، باشـد   «هـاي اسـنادي    و... است که بـا فعـل  » کسی«، »این«، »آن«غیرمستقل 

 همراه است.
کـه بـه همـراه    » کسـی «و » ایـن «و » آن«هـایی بـراي اعضـاي غیرمسـتقل      اینک نمونـه  

شـود کـه    ، در مثنوي کاربرد فعال دارند. در پایان اشاره مـی »است«و » باشد«، »بود«هاي  فعل
 است که در اکثر موارد با تخفیف همراه است.  » که«ها  حرف ربط این جمله

ــود  آنســرنگونی  ــر ب ــوي زی ــاو س  ک
 

ــی  ــر   مـ ــت چیـ ــاو هسـ ــدارد او کـ رود پنـ  
)4 :3706(  

 ساخت نحوي   -
باشـند.   هـا داراي سـاخت نحـوي گونـاگونی مـی      ها، همچون سایر پیـرو  این نوع جمله

است که گاهی اوقات عضو غیرمستقل به خاطر تأکید بعد از  اي که باید اشاره کرد این نکته
 گزاره (فعل) نیز تکرار شده است:  

ــیري دان  ــهل ش ــف  س ــه ص ــکند  ک ــا بش  ه
 

خـود را بشـکند   کـه  آن اسـت آن شیر    
)1 :1389(  

: 2توانـد همپایـه داشـته باشـند (ر.ك:      هاي وابسته، این پیرو نیـز مـی   همچون سایر پیرو
 ). 751: 4؛ 835

 هاي مرکب با پیرو نهادي توالی و ساخت گرامري جمله ترتیب -
 گیرد.   گیرند؛ زیرا نهاد در سطر جمله جاي می هاي نهادي قبل از پایه قرار می قاعدتاً پیرو
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ــه ــی   هرکـ ــارش تهـ ــردد انبـ ــارد گـ  کـ
 

 لیــــک انــــدر مزرعــــه باشــــد بهــــی     
)1 :2239(  

 
هـاي   نهادي، نهـاد جملـه  است که پیرو   ها این  هاي این نوع جمله یکی دیگر از اسلوب

قـرار  » اگرچـه، گرچـه  «سـاز   شود که قبـل از حـرف وابسـته    مرکب وابسته با پیرو خالفی می
 گیرد:  می

 
 رود، از اختصاصات مثنوي است:   صورت استفهام انکاري به کار می وارة پایه به که جمله این

ــه  ــر ک ــن   ه ــزم و وط ــود ب ــن ب  را گلش
 

 کی خـورد او بـاده انـدر گـولخن     
)5 :3593(  

 وارة پیرو مفعولی  هاي مرکب وابسته با جمله . جمله2-2-14
شود کـه بـراي    هاي مفعولی و متممی به آن گروه از اعضاي جمله گفته می واره جمله 

طورکلی براي توضیح اعضاي فعلی جملـه   توضیح و تکمیل معناي عمل مندرج در فعل و به
هـایی را کـه وجودشـان بـراي      هستند. آنروند و ضمناً داراي خصوصیات اشیایی  به کار می

هـا تحقـق عمـل     پذیري عمل مندرج در فعل گـذرا ضـرورت مطلـق دارد و بـدون آن     تحقق
پـذیري عمـل    هایی را که وجودشان در تحقق واسطه) و آن مقصور نیست، مفعولی (متمم بی

م باشـند، مـتمم (مـتم    اضـافه (سـر افـزوده) مـی     ضرورتی ندارد و معموالً نیـز بـا یـک حـرف    
 ). 337: 1363، شفائینامیم ( باواسطه) می
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که اگر فقـط بـه مفعـول     طوري هاي مثنوي است، به ترین پیرو این پیرو ازجمله پررنگ 
 1178» گفـت «شـود. فقـط فعـل     نظري اندازیم صدق این گفتار بر ما روشن می» گفت«فعل 

 بار در صدر بیت قرارگرفته است. 
 هاي مفعولی پیرو -

است که بعد از فعل گذرا بـه مفعـول ظـاهر    » که«ها بیشتر حرف  ط این جملهحرف رب         
 شود.   می

ــر کــه  هــاي حــق نفخــت گفــت پیغمب

 
ــی   ــام مـــ ــن ایـــ ــدر ایـــ ــبق انـــ آرد ســـ  

)1 :1951(  
واره در زبـان    بنـدي، مـواردي از سـاخت انـواع جملـه  و جملـه        بنابراین، در یک جمع

نمـا) ارائـه     هـایی(داده »اطـالع نگاشـت  «لـب  هـاي قیـدي در قا   واره  خصوص جمله  فارسی،  به
 گردد:   می
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  نتیجه
ـنا شـدن بـا سـاخت و اقسـام جملـه         هدف از این مقاله، شناخت جمله هـاي    هاي مرکـب و آش

مزبور  بود که از این رهگذر یکی از عناصر انسجام مثنوي به نام روابط معنایی منطقی آشـکار  شـد.   
ـته مـی      هاي مرکب را منحصـر بـه جملـه    جملهدانستیم که بعضی  داننـد و مرکـب     هـاي مرکـب وابس

ــا بررســی پیشــینۀ تعــاریف و    هــاي پیوســته را نپذیرفتــه  دانســتن جملــه انــد؛ ایــن مقالــه در گــام اول ب
ـتوري جملـه    هایی، دیدگاه  بحث ـته را در مثنـوي      هاي مزبور را نقد و ساخت دس ـته و وابس هـاي پیوس

هاي پیشین افزود کـه ایـن     بندي هاي پیوسته را به تقسیم  اي از جمله  ین میان، انواع تازهتبیین نمود. در ا
ـبب شـد تـا       یکی از دستاوردهاي این مقاله است؛ در گام دوم شناخت و تببین جمله هـاي مرکـب س

ـناخت یکـی از  عناصـر        روابط معنایی و منطقی جمله ـتاي ش هاي مزبور بررسی و گامی مهـم در راس
هـاي مثنـوي     م در مثنوي برداشته شود. نتیجه این دو گام این است که وضعیت و جایگاه جملـه انسجا
ـتاوردهاي جزیـی     شناساند و به نفع زبانشناسی و بالغت به پایان می  را می تـري    رساند. شاید بتـوان دس

بـه آن   هاي مرکب مثنـوي   نیز براي این مقاله قائل شد که در راستاي توصیف و تحلیل ساخت جمله
هاي پایه (هسته) در قالب استفهام انکـاري اسـت. دیگـر      واره ایم: نخست اینکه اغلب جمله یافته دست

هـا   هـایی بـه آن    واره  ساخت دارنـد؛ یعنـی جملـه    هاي پایه و پیرو (هسته و وابسته) هم  واره  اینکه، جمله
ـته و چـه پی    شود. سخن بعد اینکه جمله معطوف می ـته) از حیـث سـاخت و    هاي مرکب (چه وابس وس

هـاي مرکـب در ایـن مقالـه       تواند الگوهاي متعددي داشته باشد. با نشـان دادن بسـامد جملـه     معنا، می
شـده   خصـوص شـرطی بیـان    هـاي مرکـب بـه     صـورت جملـه   هاي موالنا به توان نتیجه گرفت پیام  می

ینکـه کـالم موالنـا    هاي مرکب وابسته با پیـرو شـرطی اسـت. نهایـت ا      ششم مثنوي جمله است؛ یک
تـوان    هـاي مرکـب مـی    آیـد و ایـن را از روابـط معنـایی و منطقـی جملـه        شمار می  کالمی منسجم به

اي درزمانی درباره یکی از متون نظـم تـاریخی صـورت پذیرفتـه       دریافت و نتیجۀ نهایی اینکه مطالعه
شـده اسـت و ایـن       نگریسته »اندازي شامل  چشم«است؛ ناگفته نماند که در این پژوهش، به مثنوي از 

نگر که یکی از رازهاي شناخت زبان، معنا و روایـت مثنـوي اسـت از عرضـۀ تمـام شـواهد         نگاه کل
 گردید.  پیداست؛ شواهدي که فقط مشتی از آنها ارائه
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 .73 -82. صص: 8
 . 148ـ  150. صص: 21. شمارة کاوه». حرف ربط و اصوات). «1394(امین مدنی، صادق. 

 . تهران: فاطمی.  2دستور زبان فارسی ).  1370(گیوي. انوري، حسن و حسن احمدي

 تهران: دانشگاه پیام نور. .1ن فارسی دستور زبا). 1388(انوري، حسن.
 . تهران: امیرکبیر.توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی). 1372(باطنی، محمدرضا.

بررسی عوامل سازندة ابهام در مقاالت شمس با تأکید بـر مسـئلۀ انسـجام    ). «1388(بامشکی، سمیرا.
 . 45 -86. صص: 10. شمارة عرفانی مطالعات». دستوري

 . تهران: امیرکبیر. شناسی متن  مبانی زبان).  1386(یز.البرزي، پرو
. نامـۀ فرهنگسـتان  ». آیند در زبان فارسـی   آیی و ترکیبات باهم  فرآیند باهم). «1381(پناهی، ثریا.

 . 199 -211. صص: 19شمارة 
آمـوزش   3زبـان فــارسی  ). 1393(؛ سمیعی(گیالنی)، احمد و دیگـران. محمد شناس، علی حق

 هاي درسی.     هران: شرکت چاپ و نشر کتاب. تمتوسطـه
 فروشی تهران.    . تهران: کتابدستور زبان فارسی). 1372(خیامپور، عبدالرسول.

 جلد. چاپ بیست و ششم. تهران: اطالعات.  7. شرح جامع مثنوي). 1387(زمانی، کریم.
 . تهران: اساطیر.دستور زبان فارسی). 1371(شریعت، محمدجواد.

 . تهران: نوین.    مبانی علمی دستور زبان فارسی). 1363(مد.، احشفائی
سـال چهـارم آمـوزش متوسـطه رشـته       .دسـتور ). 1361(اشرف و غالمرضـا ارژنـگ.   ادقی، علیص

 پرورش.     و  فرهنگ  و ادب وزارت آموزش
 . تهران: امیرکبیر.   هائی درباره دستور زبان فارسی  گفتار). 1375(فرشیدورد، خسرو.

 تهران: سخن.    .دستور مفصل امروز ).1388(ـــــــــــــــ .ـــــ
. ترجمۀ مهستی بحرینی. توضیحات و حواشـی  دستور زبان فارسی معاصر). 1389(الزار، ژیلبر.

 از هرمز میالنیان. تهران: هرمس.
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 .  3-9. صص: 1. شمارة شناسی  مجلّۀ زبان». کاوي  درآمدي به سخن). «1371(پورساعدي، کاظم.  لطفی

. تهـران:  مرکـز نشـر    درآمدي بـر اصـول و روش ترجمـه   ). 1374(ــــــــــــــــــــــــــــ .
 دانشگاهی.

. ویرایش دوم. دستـور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتــاري).  1386(، مهدي.الدینی  مشکوة
 مشهــد: دانشگاه فردوسی. 

هاي مرکب با توجـه بـه کـاربرد زمـان       الگوي شناور در ساخت جمله). «1394(مهرآوران، محمود.
 .87-108). صص: 13(پیاپی 2. شماره مجله فنون ادبی اصفهان». افعال

 . تهران: مرکز.سوي زبانشناسی شعر به). 1376(مهاجر، مهران و محمد نبوي.
 . تهران: توس.   دستور زبان فارسی).  1370ناتل خانلري، پرویز. (

 . چاپ پنجم. تهران: سیمرغ.   تاریخ زبان فارسی ).1374(ــــــــــــــــــــــ .
نشـریۀ دانشـکده   . »هـا در زبـان فارسـی     جملـۀ مرکـب و حـذف معـادل    ). «1363(وثوقی، حسین.

 .171 -188. صص: ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز
 . تهران: سمت.     دستور زبان فارسی). 1379(ن کامیار، تقی و غالمرضا عمرانی.وحیدیا
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